ROSER - SKJØTSELGRUPPE A
JORD
Dyp, humusrik jord med litt sand eller grus er det ideelle. God
drenering er viktig. Gjenblomstrende roser (remonterende) stiller
større krav til jorda enn de som bare har sommerblomstring.
GJØDSLING I ETABLERINGSPERIODEN.
Mengde pr. m2:
40-60 g klorfri fullgjødsel tidlig på våren og to overgjødslinger a 2030 g kalksalpeter (gjerne med bor) midt i juni og primo juli. Roser
reagerer positivt på kugjødselkompost og annen tilsvarende
organisk gjødsel som gir jevn gjødselavgivning over tid. På ellers
næringsfattig jord må det tilføres nitrogen i tillegg til den organiske
gjødsla. Eventuell overgjødsling gis i forbindelse med nedbør eller
vanning. Ved store nedbørmengder bør det ved siste gjødsling gis
20-30 g fullgjødsel i tillegg til kalksalpeter. Gi ikke gjødsel etter
primo juli da dette kan påvirke overvintringsevnen. Brukes kompost
eller organiske gjødselslag, bør en gjødsle seint på høsten eller
tidlig på våren så snart jorda er bekvem. Denne gjødslinga har sein,
men langvarig virkning.
Jorda kan etter hvert bli sur ( lav ph - verdi ). Dette retter en på ved
å tilføre kalk i form av kalkdolomitt eller lignende om høsten.
PLANTEVERN
En sunn rose i gode vekstforhold trenger mindre plantevern enn
den som står og sturer. Fjern kvister og blad etter skjæring om
våren. Skulle det vise seg å bli nødvendig med sprøyting, ta kontakt
med oss for nærmere informasjon.
VANNING
Roser vil ha jevn tilgang på fuktighet. Gi rotbløyte med noe tids
mellomrom i stedet for skvetter nå og da. Dette vil tvinge røttene til
å søke ut for å finne fuktighet.
KLIPPING / BESKJÆRING
Beste tidspunkt er tidlig på våren(når bjørka har blader på
‘museørestadiet’). Fjern greiner som er skadet. Ta vekk gamle
greiner for å holde buskene med ung ved. Skjæring slipper lys og
luft inn og holder buskene friske. Snitt vekk visne blomster for å
stimulere til gjenblomstring. Rotekte buskroser
kan fornyes ved tilbakeskjæring med rydningssag.

